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DPE, Sejap e TJ firmam parceria para garantir a inserção de apenados no mercado de trabalho

A Defensoria Pública do Estado (DPE/MA) firmou parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e
Administração Penitenciária (Sejap) e o Tribunal de Justiça do Maranhão para viabilizar vagas de trabalho
destinadas a egressos do sistema penitenciário.

Até o momento, 15 apenados, dos regimes aberto, semiaberto e livramento condicional, foram absorvidos pelo
mercado profissional, após a celebração do termo de cooperação assinado por representantes das três
instituições, além da empresa do ramo da construção civil, que disponibilizará as vagas.
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Comarca de Magalhães de Almeida terá novo fórum

O Tribunal de Justiça entrega no dia 11 de agosto o novo fórum da comarca de Magalhães de Almeida, distante
422 quilômetros de São Luís. O prédio, de quase 500 metros quadrados, segue padrão arquitetônico que vem
sendo adotado pelo Judiciário para as unidades de todo o Estado.

O novo fórum foi construído em uma área de 2,9 mil metros quadrados e terá estrutura para abrigar uma vara
judicial, com salas de audiência, gabinete de juiz, oficiais de justiça, arquivo, secretaria, advogados, banheiros
adaptados para pessoas com deficiência, estacionamento, entre outros.

A obra foi viabilizada por meio de processo licitatório, cotada em aproximadamente R$ 1,2 milhões.
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Atendimento é normalizado em Juizado de Imperatriz

Publicado em Maranhão Sexta, 01 Agosto 2014 
 
O atendimento no 2º Juizado Especial Cível de Imperatriz voltou ao normal. Os trabalhos estavam prejudicados
em função da falta de internet, desde a semana passada. Segundo o juiz titular Gladiston Nascimento Cutrim,
todas atividades da unidade judicial dependem da internet, haja vista os sistemas como o ProJudi.
 
“Como os processos são virtuais, uma queda de internet deixa tudo paralisado. Ficamos sem fazer
movimentação, atendimento ao público, advogados e partes. A Coordenação do Conselho de Supervisão dos
Juizados Especiais tomou as providências para que o trabalho fosse retomado aqui no juizado”, explicou
Gladiston Cutrim.
 
“Durante esse período em que esteve sem internet, o juizado suspendeu a realização de audiências. Os prazos
processuais também ficaram suspensos”, informou o juiz. Da Corregedoria de Justiça.
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Justiça mantém plantão neste fim de semana

Publicado em Maranhão Sexta, 01 Agosto 2014

O desembargador Jamil Gedeon mantém-se como plantonista na Justiça de 2º grau até domingo (3). O
magistrado, que está no plantão desde o dia 21 de julho, receberá neste período apenas demandas urgentes,
nas esferas cível e criminal, incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares
(por motivo de grave risco à vida e à saúde das pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.
 
O número do telefone disponibilizado para o plantão judiciário é o (98) 8815-8344.Os servidores plantonistas
são Roberta Sousa e Mayco Murilo Pinheiro.
 
Além das providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão determinada na ação, os servidores são
os responsáveis pelo processamento e encaminhamento dos processos ao desembargador de plantão.
 
Nos dias úteis, o serviço funciona entre o final do expediente do dia e o início do expediente do dia seguinte.
Aos sábados, domingos e feriados – inclusive os de ponto facultativo – entre o final do último dia útil anterior e o
início do expediente do primeiro dia útil seguinte.


